
 
 

 

 )وجها لوجه( م2021/2022ي االول ــــــــل الدراســــرات الفصــــــــــدول حماضــــج

 143الفرقة االوىل )تركى( قاعة 

 األحد

  7-5 5-2 2-11 11 - 10 10  - 8 الزمن

 دراسة اللغة اصوات وقواعد اللياقة البدنية املقرر
مدخل الى علم اللغة 

 والسالالت اللغويه

مهارات لغويه استماع 

 وترجمة
(1) اإلنجليزية اللغة  

 

   ا.د/حمدى على عبد اللطيف  ا.د/ناصر عبد الرحيم كلية التربية الرياضية االستاذ

 االثنني

       الزمن

       املقرر

       االستاذ

 الثالثاء

11-8 الزمن  11-2  2-5 5-7   

تاريخ االتراك في اسيا  املقرر

 الوسطى

جغرافية تركيا بنصوص 

 تركية
   دراسة اللغة اصوات وقواعد اللغة العربية

   ا.د/ناصر عبد الرحيم  همام ا.د/صبري توفيق د/محمد عبد العاطى االستاذ

 األربعاء

       الزمن

       املقرر

       االستاذ

 اخلميس

       الزمن

       املقرر

       االستاذ

 

 ،،،عميد الكلية  ،،وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب،  ،،رئيس القسم،

 أ.د/ صربى توفيق مهام    أ.د/ صربى توفيق مهام

 

  



 
 

 

 )وجها لوجه( م2021/2022االول جدول حماضرات الفصل الدراسي 

 143)تركى( قاعة  الثانيةالفرقة 

 األحد

       الزمن

       املقرر

       االستاذ

 االثنني

    6-3 3-12 12-9 الزمن

عامة التركية  الىترجمة  املقرر

 أدبية

تاريخ تركيا حتى الدولة 

 العثمانية
    (1كتابة وتدريبات لغوية )

    د.حمدى على عبد اللطيفا. محمد عبد العاطىد. د.سهير احمد محمد االستاذ

 الثالثاء

       الزمن

       املقرر

       االستاذ

 األربعاء

    5-2 2-11 11-8 الزمن

    (2لغة اوربية حديثة) استماع ومحادثة قواعد واساليب عثمانية املقرر

     ا.د/ناصر عبد الرحيم د.سهير احمد محمد االستاذ

 اخلميس

     2-11 11-8 الزمن

      (2اللغة االنجليزية) املقرر

       االستاذ

 
 ،،،عميد الكلية  ،،وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب،  ،،رئيس القسم،

 أ.د/ صربى توفيق مهام    أ.د/ صربى توفيق مهام

 

  



 
 

 

 )وجها لوجه(م2021/2022االول جدول حماضرات الفصل الدراسي 

 )تركى( قاعة الثالثةالفرقة 

 األحد

   7-5 5-2 2-11 11-8 الزمن

 استماع ومحادثة املقرر
 ترجمة من التركية 

 تجارية( -)قانونية
 لغة فارسية

 ترجمة الى التركية 

 تجارية( -)قانونية
  

   اللطيف د.حمدى على عبدا.  د.سهير احمد محمد أ.د/صبري توفيق همام االستاذ

 االثنني

12-9 الزمن  12-3  3-6    

       املقرر

       االستاذ

 الثالثاء

    5-2 2-11 11-8 الزمن

االدب التركى الحديث:  املقرر

 الشعر والمسرح

 مصادر تركية تاريخ االتراك العثمانين
   

    محمد عبد العاطىد. محمد عبد العاطىد. أ.د/صبري توفيق همام االستاذ

 األربعاء

    5-2 2-11 11-8 الزمن

       املقرر

       االستاذ

 اخلميس

     2-11 11-8 الزمن

       املقرر

       االستاذ

 
 ،،،عميد الكلية  ،،وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب،  ،،رئيس القسم،

 أ.د/ صربى توفيق مهام    أ.د/ صربى توفيق مهام

 


